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P.O.B 979, Haifa 3100901, Israel 
Tel. +972-4-8676-654  
Fax +972-4-8644-146 
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 הוראות מילוי טפסי מכס

 מסמכים

 נא סרוק לנו את כל המסמכים מטה )שלך ושל בן/בת הזוג(:

 )דרכון ישראלי )דף התמונה בלבד 

 תעודת זהות 

 תעודת עולה / תעודת תושב חוזר 

 קבלות עבור מוצרי חשמל 
 

 לסוכן מכסיפוי כח 

 

 

  נא למלא אך ורק את המקומות

 המסומנים בורוד.

 .מלא את שמך המלא 

 מלא את כתובתך בישראל 

 .מלא את מספר תעודת הזהות 

  חתום )במקום המסומן במרכז

 המסמך(

  מלא את מספר תעודת הזהות

במקום המסומן במרכז 

 המסמך.

  מלא את שמך במקום המסומן

 במרכז המסמך.

 הטופס. ציין את תאריך מילוי 



 

 
 

Ashdod office 
6, Bnei Darom Industrial Area 
P.O.B 4068, Ashdod 7714001, Israel  
Tel. +972-8-6111-222  
Fax +972-8-6111-223 

Haifa office 
7 Haatzmaut St.  
P.O.B 979, Haifa 3100901, Israel 
Tel. +972-4-8676-654  
Fax +972-4-8644-146 

Toll free: 
IL   1-800-230-232 
UK 0-800-088-5578 
US 1-866-978-5224 
FR 0-800-900-111  
FR 01-76-54-92-92 
e-mail: sales@sonigo.com 

 הצהרה על יבוא אישי של טובין.

 

 .מלא את הטופס מימין לשמאל 

 .ניתן להשתמש במספר העתקי לנוחיותך 

 מלא את שמך הפרטי 

 מלא את שם המשפחה שלך 

 )מלא את מספר תעודת הזהות / דרכון )לאזרח חוץ 

 )מלא את מספר תעודת העולה )במידת והנך עולה חדש  

 שלך מלא את מדינת המוצא של המטען 

 .מלא את כתובתך בישראל 

  נא מלא את הטופס לפי ההוראות המפורטות מטה וחתום
 סיום במקום המיועד.

  הזן חפצים משומשיםעבור המקורי.  ערך הקניה, נא הזן את מוצרים חדשיםלתשומת לבך, עבור ,
 .יהערך העכשוואת 

 

  0לא ניתן להשאיר שדה בערך  –חובה לתת ערך עבור כל החפצים. 
 

 יעתך, מכס ישראל מחשב את מיסי היבוא )מכס, מס קניה, מע"מ( בהתבסס על הערכים ליד
בערך, מהערכים בטופס זה, אלא אם את/ה  31%המוזנים בטופס זה. מיסים ומכסים מחושבים כ

 זכאים להטבות תושב חוזר / עולה חדש.
 

  קילוגרם במטען. דולר אמריקאי לכל 2לידיעתך, השווי המינימאלי שיאושר על ידי המכס הינו 
 

  2שנים מקבלת המעמד( / תושב חוזר )עד  3משלוחים בתוך  3הטבות הניתנות לעולה חדש )עד 
 חודשים מקבלת המעמד( כוללים: 9משלוחים בתוך 

 

o )חפצים אישיים )חדשים ומשומשים 
o מוצר חשמלי אחד מכל סוג 
o  מחשבים אישיים )ניידים או נייחים( 3 -ו תטלוויזיו 3עד 

 

  היבוא אינן כוללות יבוא של המוצרים הבאים:זכויות 
o )מזון, משקאות ואלכוהול )מוצרים מתכלים 
o כספת 
o  ציודOUTDOOR )ציוד גולף, גלשנים, מגלשי סקי וסנובורד, מכסחת דשא( 
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 הנחיות מיוחדות למילוי טופס הצהרה על יבוא אישי

 

  כמות, מחיר קניה ומטבע ולסמן "חדש" יש ציין את כל מוצרי החשמל החדשים )כולל גריל(. יש לציין
 במקום המתאים.

  יש ציין את כל מוצרי החשמל המשומשים. יש לציין כמות, ערך עכשווי ושנות שימוש במקומות
 המיועדים.

 .יש לציין את גודל הטלוויזיה תחת המקום המסומן במילה "דגם" ושנות שימוש 

 בוע ושנות שימוש.יש לציין את כל השטיחים במטען בכמות, גודל במטר ר 

 .יש לציין את כל כלי הנגינה במטען, כמות ושנות שימוש 

 .יש לציין את כל ציוד הספורט במטען, כמות ושנות שימוש 

 .יש לציין את כמות זוגות האופניים במטען 

 )יש לציין שולחנות משחק )פינג פונג, פול/סנוקר, הוקי אוויר 

  הבסיסית, ניתן להוסיפם בשורות הריקות.חפצים שלא צוינו ברשימה במידה ויש במטען 

 

 קבוצות החפצים הבאים לא דורשות ציון כמותי:

  צעצועים ומשחקים ביגוד ספרים

  כלי עבודה ידניים (DVDמדיה )דיסקים,  כלי מיטה

  הנעלה תמונות וכלי נוי כלי בית שונים

  תחביבים ניירת אישית כלי מטבח

 

  הזן חפצים משומשיםעבור  ערך הקניה המקורי., נא הזן את מוצרים חדשיםלתשומת לבך, עבור ,
 .יהערך העכשוואת 

 

  0לא ניתן להשאיר שדה בערך  –חובה לתת ערך עבור כל החפצים. 



NAME + LAST NAME

ADDRESS

PASSPORT / ID

 SIGNATURE +STAMP SIGNATORY PASSPORT / ID SIGNATORY NAME DATE

POWER OF ATTORNEY
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 פרטי הובלה

העברת דירה היא תמיד אירוע מרגש ומורכב. אנו בחברת סוניגו נעשה את כל המאמצים כדי לתת את השירות המקצועי 
 .והמותאם ביותר עבורכם 

. לתשומת לבכם , פרטים שגויים או חסרים עלולים לגרום  או מודפס ()  וקריאאנא מלאו את השאלון מטה באופן מדויק 

 .יות נוספות לעיכובים או עלו

  טלפון:  שם: איש קשר:

* אם המעבר הוא דרך 
מקום העבודה,אנא ציין גם 
 את שם וטלפון איש הקשר. 

  טלפון:  שם:

  אימייל

 

  רחוב:  עיר: כתובת הובלה:

 לא                   האם יש מעלית?      כן    קומה:  מספר דירה:  בניין:

 

  המטען? לא האם אתם מוכנים לקבל את    כן      ______________ תאריך מועדף ____________ שעות מועדפות____ 

   :כמה קומות בתוך הבית ) בבית פרטי ( ______________ בית קרקע , אחרדירה ,סוג בית מגורים    _________________ 

 בבית?   כן  מקיר לקיר , האם יש רצפת פרקט / שטיח    לא 

  לא  ברחוב/ חניון/שכונה שלכם? גובה או אורך /משקל  /חניה  /ות תנועה הגבלהאם יש   כן   ____________________:פרט 

 יכולה לחנות מול הבית? כן  /מכולההאם משאית    לא  

 ( הקרוב ביותר לכניסת הבית/בניין שלכם ) מטרים (? /מכולהמה המרחק ברגל בין מקום החנייה )למשאית_________________ 

 ____________________________ ?) 'האם הגישה לבית הינה קשה או מסובכת ) למשל מדרגות צרות , כביש עפר וכדו___ 

 לדוגמה: כספת/פסנתר/ מקרר בתוך המטען? האם יש חפצים כבדים במיוחד (sub zero  לא  100/ פריטים מעל  : ) ק"ג    כן    

 אנא פרט: _______________________________________________________________________________   

  ?לא האם יש חפצים גדולים מכדי לעבור בדלת הכניסה    כן   :פרט________________________________________ 

  האם המטען מבוטח? לא    כן     _______________ ערך המטען______ 

 ___________________________________________________ ?האם יש מידע נוסף שאנו צריכים לדעת לגבי ההובלה 

ת בית (, העלאמדלת המשאית/מכולה ועד הכניסה למטר )  20השירות הסטנדרטי כולל מרחק הליכה עד  :לתשומת לבכם

 אחת (. מדרגות נחשבות קומה 16)  מטען עד לקומה שנייה ללא מעלית

 .וקנסות חנייה שימוש בסבלון / מנוף ) ניתן להזמין בתשלום מראש ( , אישורי חנייה ) כולל חנייה בכחול/ לבן ( אינו כוללהשירות 

 אני מאשר כי הפרטים הנ"ל הינם נכונים למיטב ידיעתי.

 

 ___________________________ חתימה:________________________________                                    שם:



DECLARATION OF PERSONAL IMPORT OF GOODSהצהרה על  יבוא אישי של טובין
130COSTUMS FORM 130טופס מכס 

:מדינת מוצא:שם פרטי

:כתובת בישראל:שם משפחה

:(Xסמן ב)סטטוס :דרכון/ זהות . ת' מס

:תעודת עולה' מס

(מטבע)__ ערך ב יצרןדגםכמותפריט
שנות 

שימוש
(מטבע)__ ערך ב יצרןדגםכמותפריטחדש

שנות 

שימוש
חדש

אביזרים+ מחשב נייח "55טלויזיה עד 

מחשב נייד"55טלויזיה גדולה מ

מוניטור/ מסך מחשב מערכת קולנוע ביתית

מדפסתמערכת שמע ביתית

סורקDVD / BLU-RAYנגן 

טלפוןרמקולים

פקסמערכת סטריאו

מסרטה/ מצלמת וידאו 

מברגהמצלמת סטילס

מקדחהמקרן שקופיות/ מקרן 

מסור חשמלירדיו/ טייפ 

דיסק חשמלי

מכסחת דשא

חרמש מוטוריתנור

אריגה/ מכונת תפירה מיקרוגל

מגהץמדיח כלים

שואב אבקמקרר

שואב אבק רובוטימקרר יינות

מכשיר ניקוי בקיטורמקפיא

שנאימכונת כביסה

גנרטורמייבש כביסה

מיקסר

בלנדר

מעבד מזון

טוסטר לחיצה

מכונה להפקת מיץ

מכונה להכנת לחם

מכונת קפה

מכונת להכנת גלידה

:חתימה:תאריך

מדיה

מוצרי חשמל

(מס מלא)ללא זכויות 

תושב חוזר עולה חדש

תושב חוץ

משרד

האם הפריט חדש או , ח"ערך במט, (למוצרי חשמל)דגם , שם היצרן, ('ליטרים וכד/ ג "ק/ ביחידות )יש לציין כמויות , נא למלא בטבלה להלן את תוכנו של המטען במלואו

.פריטים כגון ריהוט או מוצרי חשמל יש לציין בנפרד. (יש לציין כמה שנות שימוש)משומש 

כלים

מוצרי חשמל נוספים

. ה לעונש בהתאם לחוקים/מהווה עבירה ואהיה צפוי, או מסירת פרטים לא נכונים/הנני מצהיר בזה כי כל הפרטים הרשומים לעיל נכונים וידוע לי כי אי מסירת פרטים ו

 שנים 6לרבות הוצאתם מרשותי לפני תום תקופה של , וכל שימוש או עשייה אחרים; המוצרים המפורטים לעיל מיועדים לשימושי או לשימוש בני משפחתי הגרים עימי בלבד

.אחרת צפויים הטובין להחרמה, י הרשאת גובה המכס ובתנאים שיקבע"יהיו עפ, לפחות

מטבח
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:מדינת מוצא:שם פרטי

:כתובת בישראל:שם משפחה

:(Xסמן ב)סטטוס :דרכון/ זהות . ת' מס

:תעודת עולה' מס

(מטבע)__ ערך ב יצרןדגםכמותפריט
שנות 

שימוש
(מטבע)__ ערך ב יצרןדגםכמותפריטחדש

שנות 

שימוש
חדש

כלי בית משומשיםרהיטים משומשים

ספריםמיטה זוגית

בגדיםמיטת יחיד

נעליםמזרן זוגי

כלי מטבחמזרן יחיד

כלי מיטהשידת מגירות

כלי רחצהארון

כלי עבודה ידנייםשולחן פינת אוכל

קלטות/ דיסקים כסאות פינת אוכל

תמונותכורסא/ כסא 

פסליםספריה

כלי נויארון בגדים

צעצועים ומשחקיםספה

ציוד ספורט אישישולחן קפה

ציוד מחנאותשולחן כתיבה

שולחן צד

(לא חשמליים)אופניים שולחן משרדי

('ציין גודל במט)שטיח כסא משרדי

גריל גזמדפים

גריל פחמיםיחידת טלויזיה

(ויטרינה)ארון תצוגה 

(ציין משקל)מזון יבש מזנון

שולחן מתקפל

כסא מתקפל

שולחן גן

כסא גן

מראה

כוורת

:חתימה:תאריך

תושב חוזרעולה חדש

(מס מלא)ללא זכויות תושב חוץ

. ה לעונש בהתאם לחוקים/מהווה עבירה ואהיה צפוי, או מסירת פרטים לא נכונים/הנני מצהיר בזה כי כל הפרטים הרשומים לעיל נכונים וידוע לי כי אי מסירת פרטים ו

 שנים 6לרבות הוצאתם מרשותי לפני תום תקופה של , וכל שימוש או עשייה אחרים; המוצרים המפורטים לעיל מיועדים לשימושי או לשימוש בני משפחתי הגרים עימי בלבד

.אחרת צפויים הטובין להחרמה, י הרשאת גובה המכס ובתנאים שיקבע"יהיו עפ, לפחות

האם הפריט חדש או , ח"ערך במט, (למוצרי חשמל)דגם , שם היצרן, ('ליטרים וכד/ ג "ק/ ביחידות )יש לציין כמויות , נא למלא בטבלה להלן את תוכנו של המטען במלואו

.פריטים כגון ריהוט או מוצרי חשמל יש לציין בנפרד. (יש לציין כמה שנות שימוש)משומש 

שונותריהוט


